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Metody práce pěstounů s dětmi s attachmentovými poruchami.
V úvodních kapitolách autorka podává přehled sytému náhradní péče o ohrožené děti
v ČR, konceptů a teorií významných pro její téma a také přehled postupů užívaných
v současnosti k nápravě poruch dětského vývoje, jejichž zdrojem je některá z nejistých vazeb
dítěte na pečující osobu, případně absence jakékoliv vazby dítěte na pečující osobu. Tato část
práce dostatečně reflektuje současný stav českého systému péče o ohrožené děti i oblast teorií
a využitelných terapeutických postupů.
Výzkumná část bakalářské práce byl zaměřena na analýzu praktických postupů práce
pěstounů s dětmi s attachmentovými poruchami. Autorka chtěla zjistit, jaké postupy pěstouni
používají pro zpracování traumatu zanedbaného dítěte. Vedle toho chtěla zjistit, které
organizace v České republice umožňují pěstounům osvojit tyto postupy práce.
Zdrojem dat byly polostruktrované rozhovory s pěti pěstounkami, s nimiž má autorka
kontakt díky jejich napojení na organizaci pro doprovázení pěstounských rodin, ve které sama
pracuje.
Výsledky jsou prezentovány formou kvalitativních souhrnů, statistické metody použity
nebyly. Výsledky představují zajímavý vhled do používaných postupů a jejich modifikací
v konkrétních případech. V práci však postrádám úvahu o tom, jak může situace vypadat
v jiných pěstounských rodinách, které např. žijí mimo velká centra a pravděpodobně jim
nebude jednoduše dostupné zaškolení ve specifických postupech na zvládání poruch
attachmentu u svěřených dětí.
Z textu práce není jasné, jakým způsobem využívaly respondentky výzkumu organizace
poskytující průpravu pěstounů v postupech na zvládání attachmentových poruch. Bylo by
zajímavé vědět, zda respondentky případně kombinovaly víc typů průpravy a jak tyto
organizace hodnotí.
Práce je napsána srozumitelně, přehledně, s minimem chyb.
Citace jsou po formální stránce v pořádku, i když autorka cituje řadu pramenů „z druhé
ruky“. V práci je využita jen česká odborná literatura.
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